
 
 

Oficiální stránky: www.lg.cz/www.lge.sk 
 

 1

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
 

LG POCKET PHOTO – BEZDRÁTOVÁ KAPESNÍ TISKÁRNA  
 

Díky inteligentním funkcím nabízí LG Pocket Photo tisk a kreativní úpravu fotografií 
z mobilních zařízení 

 
Praha, 29. dubna 2013 – Společnost LG Electronics uvádí na český a slovenský trh 

inteligentní mobilní tiskárnu LG PD233 Pocket Photo. Tiskárna LG Pocket Photo 

umožňuje vysoce kvalitní tisk fotografií a poskytuje vynikající bezdrátovou 

konektivitu. Díky tomu je ideálním doplňkem  chytrých telefonů s operačním 

systémem Android nebo iOS.  

 

„Tištěné fotografie mají své kouzlo, které digitální snímky jednoduše nemohou 

nabídnout,“ řekl Martin Malý, tiskový mluvčí LG Electronics CZ. „Ať už chcete nosit 

fotografii v peněžence, nebo ji přidat do rodinného alba či diáře, s LG Pocket Photo 

můžete jednoduše a bez námahy tisknout fotografie pořízené chytrým telefonem.“ 

 

Stylová tiskárna LG Pocket Photo patří svými rozměry 72 x 120 x 24 mm a hmotností 

pouhých 215 gramů mezi nejmenší a nejlehčí mobilní fototiskárny na trhu. Fotografie z 

LG Pocket Photo mají praktický rozměr (5,1 x 7,6 cm) a ideálně se hodí k soukromým i 

pracovním účelům.  

 

Připojení k tiskárně LG Pocket Photo zajišťuje bezplatná aplikace Pocket Photo, kterou 

lze snadno nainstalovat do všech telefonů s operačními systémy Android a iOS. Díky 

řadě editovacích nástrojů, které jsou součástí aplikace, lze snadno provádět jednoduché 

úpravy snímků jako ořezávání a barvení. Možnost opatřit tištěné fotografie QR-kódy 

přináší unikátní způsob spojení vašich snímků s on-line komunitou. QR kódy lze číst 

pomocí jakékoli aplikace pro skenování čárových kódů. Tiskárnu LG Pocket Photo lze 

například použít k tisku pozvánek na oslavy, zprostředkovávat zákazníkům on-line 

informace o své obchodní značce nebo připravovaných akcích apod. Příležitosti ke 

kreativitě jsou s tiskárnou LG Pocket Photo prakticky neomezené.   
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LG Pocket Photo rovněž podporuje technologie Bluetooth a Near Field Communication 

(NFC). Tiskárna také využívá technologie bezinkoustového tisku značky ZINK®. Ta 

pracuje na principu využití tepla ke spuštění chemické reakce, která způsobuje 

zabarvení papíru ZINK 2.0. Ve srovnání s konvenčními způsoby tisku zachovává 

systém bezinkoustového tisku ZINK delší kvalitu snímků a působí proti jejich 

rozmazání.  
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O LG Electronics CZ  
Firma LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a 
technologické inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální 
pobočka LG Electronics CZ patří na českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. 
Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, 
Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká pobočka LG Electronics byla založena 
v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 zaměstnanců, přičemž roční 
obrat LG CZ se pohybuje v řádu miliard korun. Ve skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 provozech, v 81 
dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 
V roce 2011 získala společnost LG ocenění asociace EISA za „Nejlepší řešení 3D domácího kina“ a „Nejlepší 
přehrávač kombinovaný se systémem prostorového zvuku“. LG se pravidelně účastní soutěží Red Dot Design Award, 
iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). V letošním roce se společnost LG Electronics CZ 
stala v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu Avengers. 
 
V případě zájmu o technické specifikace nebo zájmu o výpůjčky produktů kontaktujte, prosím, naši novou PR 
agenturu Native PR: Tereza Ďoubalová, T: (+420) 773 557 227,  tereza.doubalova@nativepr.cz 
 
Chcete-li znát trendy v oblasti spotřební elektroniky, analýzy a komentáře, neváhejte kontaktovat, prosím, 
tiskového mluvčího LG Electronics CZ: Martin Malý, T.: +420 234 094 663, M.: +420 731 471 724, E.: 
martin.maly@lge.com 
 


